SWITKO INSTYTUT PIĘKNA,
ZDROWIA i ROZWOJU
ŚWIADOMOŚCI
założony przez mgr Natalię Świtko łączy kilka
kierunków:
• Świadome samodoskonalenie
• Poznanie siebie i Wyższych Światów,
Piękna i Zdrowia
• Suplementy diety oraz informacyjne
organiczne kosmetyki
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Człowiek to – Całość, na którą składa się:
• Energia wewnętrzna (DUSZA)
• Ciało fizyczne – wygląd zewnętrzny
• Świadomość – stopień mądrości

Tak jak nie jest możliwe odłączenie energii od
ciała, dopóki żyjemy, jak nie można oddzielić skóry
od ciała człowieka i zacząć ją pielęgnować, tak
prawie niemożliwe jest, byśmy wyglądali
atrakcyjnie, kiedy nasz organizm i umysł są chore,
pełne toksyn.
Rozwój
Świadomości
jest
pierwszym
i
podstawowym składnikiem receptury na piękny
Wygląd i Zdrowie. I właśnie dlatego dewizą
Instytutu jest:
Zdrowy Duch • Zdrowe Ciało • Piękny Wygląd
INSTYTUT SWITKO jako jedyny proponuje
naturalne kosmetyki dostosowane do
indywidualnych potrzeb osób zamawiających,
każdy zamówiony wyrób jest niepowtarzalny
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OFERTA
1. ORGANICZNE KOSMETYKI

W produkcji kosmetyków na zamówienie
- Stosujemy unikalne przepisy oraz metody
informacyjne. Źródłem wyjątkowych receptur są
wynalazki nowoczesne, starożytne, syberyjskie i
tybetańskie oraz rodzinne przepisy i metody
informacyjne, stosowane (od ponad 100 lat) przez
pradziadka Natalii Świtko – słynnego znachorazielarza Fiodora Gurjewa i babcię Darię Gurjewą.
Każdy wyrób jest niepowtarzalny, ponieważ
dopasowujemy go do indywidualnych potrzeb
osoby zamawiającej.
- Stosujemy pracochłonną technologię – 80% to
ręczna produkcja, ale przyjazna dla środowiska.
Produkty i usługi powstają za pomocą rąk –
delikatnego instrumentu stworzonego przez
Naturę, którego wysoka czułość wywiera
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pozytywny wpływ na jakość zabiegów i
wyprodukowanych kosmetyków. Nie stosujemy
wysokich temperatur, co pozwala nie tylko
oszczędzać energię, lecz przekazywać naturalnym
kosmetykom prawdziwe „żywe” skarby NATURY życiową energię surowców.
- Stosujemy wyłącznie naturalne oraz „żywe”
składniki (liście, owoce, korzenie, kwiaty, olejki,
woski, witaminy, minerały). Organiczne w 100 %
kosmetyki nie zawierają żadnych syntetycznych
witamin,
nieorganicznych
minerałów
ani
emulgatorów, barwników, aromatów, smaków,
konserwantów, sztucznych przeciwutleniaczy, ani
mineralnych
olejków
oraz
genetycznie
modyfikowanych surowców.
- Używamy w 99 % atestowanych opakowań z
ciemnego szkła oraz papieru, zapewniających
ochronę przed promieniowaniem UV i bakteriami
negatywnie wpływającymi na jakość.
- Nasze organiczne kosmetyki umożliwiają
klientom wybór bezpiecznych, efektywnych,
zdrowych,
naturalnych
produktów,
przyjaznych dla środowiska.
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2. SUPLEMENTY DIETY

Stworzone są na bazie starożytnych receptur –
kompozycji ziół, które są starannie dobrane. Mają
naturalny skład, oryginalny kolor, zapach i
przyjemny smak, ponieważ zawierają wyłącznie
naturalne składniki (liście, owoce, oleje, wyciągi,
korzenie, kwiaty). Nie zawierają substancji
wiążących, sztucznych barwników, wzmacniaczy
smaku,
aromatów,
konserwantów,
nieorganicznych
minerałów,
syntetycznych
witamin, genetycznie modyfikowanych surowców,
ani mineralnych olejków.
1. OLEJ z ROKITNIKA 190 SWIT (trawienie, skóra,
włosy, odporność przy nowotworach)
2. BALSAM ANTYSTRES SWIT (stres, nerwica,
bezsenność)
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3. BALSAM TOPROPOL (pasożyty, odporność,
trawienie)
4. BALSAM ROKICHOL (trawienie, wzrok, włosy,
cholesterol)
5. WYCIĄG ze ZŁOTEGO KORZENIA
(odporność, potencja, umysłowa i fizyczna praca,
koncentracja, regulacja hormonalna, menopauza)
6. BALSAM HERKULES-ZK (pamięć, witalność,
koncentracja, popęd seksualny, menopauza)
7. PRZYPRAWA MIŁOŚCI (trawienie, potencja,
oczyszczanie)
8. HERBATKA ZŁOTY KORZEŃ (witalność,
trawienie, krążenie, oczyszczanie wątroby, jelit
oraz całego organizmu)
9. HERBATKA JASKÓŁKA (trawienie, oczyszczanie
nerek, kości, skóry)
10. HERBATKA DZIEŃ DOBRY SWIT
(detoksykacja, nerki, skóra, pasożyty)
MUMIO W PŁYNIE SWIT (energia, zdrowie,
piękność, kości, nerwy, krew, odporność)
HERBATKA GLO-BA (alergia, oczyszczająca drogi
oddechowe, nerki, skórę)
więcej o suplementach - na www.switko.com
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3. PROGRAMY
Aby pomóc w pokonaniu różnych problemów
tworzymy indywidualny program kuracji dla każdej
osoby. Dobieramy nie tylko zabiegi oraz środki,
oddziałujące na nasz zewnętrzny wygląd (na skórę,
włosy,
paznokcie),
ale
także
metody
i produkty oczyszczające oraz uzdrawiające cały
organizm.

4. ZABIEGI W SALONIE
W salonie stosujemy jedyną w swoim rodzaju
holistyczną metodę zabiegów kosmetycznych,
która skoncentrowana jest na harmonizacji
poziomów:
fizycznego,
energetycznego
i
emocjonalnego klienta. To pozwala na uzyskanie
dobrych efektów relaksacyjnych, kosmetycznych,
uzdrawiających:
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MASAŻ MERU - odpręża, oczyszcza skórę, likwiduje
blokady (ból w różnych obszarach), oczyszcza ciało i
umysł z negatywnych emocji, nadaje zdrowie, radość
życia, otwiera perspektywy na przyszłość i sposobność
do realizacji twoich marzeń w kierunku piękna i zdrowia.
MASAŻ UZDRAWIA JĄCY, ODCHUDZA JĄCY zmniejsza
tkankę tłuszczową, odprowadza toksyny, reguluje ruch
płynów ustrojowych oraz, co jest bardzo istotne,
wzmacnia mięśnie i jako rezultat – cały system kostny
organizmu. Polecany jest w przypadku nadwagi lub
utraty wagi, w okresie poporodowym (zaczynając od 2–3
m-ca po porodzie) oraz przy zmianach kształtu różnych
części ciała (przy zwyrodnieniach rąk, stóp i in.).
BIOMASAŻ nie tylko modeluje sylwetkę, ujędrnia ciało,
poprawia ukrwienie, działa pozytywnie na przemianę
materii, lecz oczyszcza i regeneruje zaburzenia
energetyczne. Specjalny dotyk sprawia, że umysł, ciało i
piękno są zharmonizowane. Masaż jest nie tylko bardzo
przyjemny, ale również bardzo pożyteczny dla zdrowia i
stanu psychicznego!
MASAŻ DYNAMICZNY
STAWÓW, KRĘGOSŁUPA
(ZWYRODNIENIE, ARTROZA, OSTEOPOROZA, SKOLIOZA,
ZAPALENIE KORZONKÓW, OSTROGI, HALLUKSY i in. Jest
bardzo skuteczny, wykonywany w pozycji statycznej i
dynamicznej osoby preparatami mumio, cedru, kremem
AMRITA i in. Skutecznie usuwa ból. Wykonuje się masaż
wg unikalnej autorskiej metody Natalii Świtko.
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(odmładza).

DAWER-S
„ODMŁADZA JĄCY”
kosmetyczny
kompleks
wg
autorskiej
metody
NATALII
ŚWITKO (twarz, dekolt, szyja,
plecy,
ciało).
Zmniejsza
zmarszczki,
zapobiega
w
przyszłości
ich
powstawaniu,
podtrzymuje elastyczność mięśni
i skóry, pobudza wytwarzanie w
skórze
własnego
kolagenu,
polepsza
ogólny
wygląd

MASAŻ z elementami REFLEKSOTERAPII znany i
stosowany od tysięcy lat, zbiór metod oddziaływania na
biologicznie aktywne punkty (BAP) organizmu.
Stosowany za pomocą rąk (bardzo wrażliwego
instrumentu Natury) z dodatkiem naturalnych
specyfików – minerałów, ziół i in. REWITALIZUJE cały
organizm!
KOLOROTERAPIA to jest wprowadzenie rozmaitych
barw (długość rozmaitych fal elektromagnetycznych) do
organizmu ludzkiego w celu wzmocnienia zdrowia.
Wibracje tych fal absorbowane są przez oczy, skórę,
czakramy. Dzięki temu możemy pomóc w uzdrowieniu
każdego
narządu
organizmu.
Stosowana
wg
indywidualnych potrzeb osób z różnymi problemami
zdrowotnymi.
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REGENERACJA WŁOSÓW - dobór indywidualnego
PROGRAMU i jego realizacja (masaż, preparaty,
dieta, suplementy, światłoterapia, okłady, odżywki,
ampułki…) w zależności od potrzeb każdego
klienta.
BIOTERAPIA,
korekta
energoinformacyjnych
struktur
żywego
organizmu. Wiadomo,
że życie jest światłem,
informacją.
Każde
stworzenie Natury jest
niepowtarzalne, posiada bioinformację, która u
istot żywych jest indywidualna, jak DNA. Każdy
organizm ma „pole życia”, aurę czyli biopole, które
decyduje o charakterystyce całego organizmu. Tę
aurę można wzmocnić działając na biopole
osoby
(możemy
polepszyć
stan
fizyczny,
emocjonalny,
energetyczny
w
problemach
zdrowotnych, kosmetycznych).
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DŹWIĘKOTERAPIA – działanie rytmem, wibracjami
muzyki
i
odpowiednimi
dźwiękami;
to
jest
oddziaływanie na system nerwowy, mózg, kanały
energetyczne czy wreszcie poszczególne komórki dawką
energii (falą odpowiedniej długości). Zabieg wycisza,
uspokaja, a równocześnie wzmacnia. Po zabiegach
osoba nawet może ograniczyć przyjmowanie leków
uspokajających lub całkowicie z nich zrezygnować.

JONOFOREZA – podawanie preparatu przez skórę, za
pomocą prądu elektrycznego o różnych parametrach.
Zabieg pomaga zregenerować, ujędrnić, odnowić,
oczyścić skórę oraz działa wspomagająco w likwidacji
zespołów bólowych stawów lub mięśni przy różnych
obciążeniach fizycznych organizmu (np. wprowadzenie
MUMIO przy złamaniu).
- I inne zabiegi.
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5. KONSULTACJE

- DIAGNOZA STANU ZDROWIA NA PODSTAWIE
ZEWNĘTRZNYCH ZNAKÓW CIAŁA
- BIOTERAPIA, ZIOŁOTERAPIA
- INDYWIDUALNY DOBÓR KOSMETYKÓW i
SUPLEMENTÓW DIETY oraz ZABIEGÓW i PROGRAMU
KURACJI
- ENERGOINFORMACYJNA DIAGNOZA STANU ZDROWIA
- MAKIJAŻ NATURALNY, KSZTAŁT SYLWETKI, TWÓJ KOLOR
– INDYWIDUALNY DOBÓR
- DIETA ZDROWIA (indywidualne porady żywieniowe,
dobór diety w zależności od schorzeń)
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6. KURSY, SZKOLENIA
- DIETA dla TWOJEGO ZDROWIA (na podstawie
książki „CO MAM JEŚĆ?)
- BIOTERAPIA 1 - kurs Podstawowy, 2 - zawodowy
Czeladniczy; 3 - zawodowy Mistrzowski
- DIAGNOZA ZDROWIA „CO MÓWI CIAŁO?” oraz
ENERGOINFORMACYJNA DIAGNOZA (na podstawie
zewnętrznych znaków: język, paznokcie, plamki,
kolor skóry, zmarszczki i in., I, II, III, IV stopień)
- DETOKSYKACJA wg metody NATALII ŚWITKO:
1 - (NERKI, WĄTROBA, JELITA, SKÓRA, KREW)
2 - (STAWY, KRĘGOSŁUP, PŁUCA, ALERGIA)
- WZMOCNIJ WŁOSY (masaż głowy, problemy:
wypadanie, łysienie, łojotok, łupież i in.)
- KOSMETOLOGIA 1 kurs podstawowy, 2 - kurs
zawodowy
- URYNOTERAPIA (WODA ratująca ŻYCIE)
- TWOJE ZASILA JĄCE DRZEWO (z doborem
twojego własnego drzewa)
- TA JEMNA WIEDZA SYBERYJSKICH ZNACHORÓW
1, 2, 3 stopień
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7. KSIĄŻKI
O
niezwykłych
metodach
zdrowotnych,
kosmetycznych, o informacyjnych i organicznych
wyrobach INSTYTUTU SWITKO, o recepturach,
rytuałach PIĘKNOŚCI i in. więcej czytaj na
www.switko.com lub w książkach Natalii Świtko:
–

CO MAM JEŚĆ? cz. I cz. II

–

MUMIO DAR DLA LUDZKOŚCI Z SERCA
ZIEMI

Planowane do publikacji książki NATALII ŚWITKO:
URYNOTERAPIA - „WODA” RATUJĄCA ŻYCIE
TWÓJ CHORY ZDROWY KRĘGOSŁUP
ENERGIA ŻYCIA
KOSMETOLOGIA NATURY
RADIACJA CZYLI POLOWANIE NA WŁASNE ŻYCIE
DIAGNOZA ZDROWIA „CO MÓWI CIAŁO?”
i in.
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NAGRODY
Wyroby
INSTYTUTU
SWITKO mają w 100
procentach
naturalny
skład,
rewelacyjne
działanie,
dlatego
są
lubiane nie tylko przez
wdzięcznych klientów z
Polski, Ameryki, Anglii,
Francji, Niemiec, Rosji,
Ukrainy, Kanady, Austrii,
Australii
ale
również
doceniane przez specjalistów.
SERIA WYROBÓW "AMRITA-S"
Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach
Łódzkich, Festiwal Zdrowia 2007, Łódź 2007r.
ODŻYWKI I WYROBY DO WŁOSÓW
Nagroda „Drzewko Życia” Targi „Bliżej Zdrowia,
bliżej Natury”, Katowice 2009r.
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NA JLEPSZE PORADY
Nagroda Specjalna za
NA JLEPSZE PORADY dla mgr
Natalii Świtko, "Bałtyckie
Targi”, Gdańsk 2009r.
SERIA WYROBÓW I KREMÓW
"ROKITNIK"
Wyróżnienie na
Międzynarodowych Targach
Łódzkich, Festiwal Zdrowia 2012, Łódź 2012.
SERIA SUPLEMENTY DIETY, HERBATKI
na bazie ZIÓŁ SYBERYJSKICH
Nagroda „Drzewko Życia” dla Pani Natalii
Świtko za serię uzdrawiających herbatek. Targi
„Bliżej Zdrowia, bliżej Natury”, Katowice 2013.

HONOROWE WYRÓŻNIENIE miesięcznika
medycyny naturalnej UZDRAWIACZ za 2014 r.
dla mgr NATALII ŚWITKO za szczególne
osiągnięcia w zakresie medycyny
niekonwencjonalnej.
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NA JWAŻNIEJSZE SUROWCE
MUMIO

„Mumio” to oryginalny
wytwór natury, powstały
w
wyniku
złożonych
przemian zachodzących
w mineralno-organicznej
masie biosfery Ziemi.
Odkłada się w postaci
nacieków skalnych na
ścianach jaskiń w górach, na wysokości 3 000–5 000
metrów n.p.m. Stosowano MUMIO od 5 000 lat i
wytrzymało ono próbę czasu. Słowo „Mumio” w
tłumaczeniu z języka greckiego znaczy „ochronna
substancja”. MUMIO Zawiera więcej niż 50 pierwiastków,
13 aminokwasów, witaminy B1, B2, B3, B6, B12.
Bardzo ważna jest jakość MUMIO, czy jest połączone z
innymi dodatkami, czy było podgrzewane w procesie
technologicznym (jak tabletki), czy jest „Żywe”, jak nasze
MUMIO W PŁYNIE SWIT. Ponieważ można pić
kancerogen (rakotwórczy) pod nazwą mumio, a można
stosować „Żywy” cud natury – MUMIO. Nasze „MUMIO
W PŁYNIE SWIT” powstaje przy połączeniu surowca
mumio w postaci oczyszczonego proszku MUMIO (z gór
„Tień-Szań”) z odrobiną kryształowo czystej wody. Nie
zawiera żadnych innych dodatków, konserwantów, ani
soków, płynów, rozpuszczalników, ani utrwalaczy i in.
18

MUMIO W PŁYNIE SWIT jest całkowicie organiczne
(naturalne), czyste w 100 %.
GRAMATURA: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 g.
Szacowana ilość kropli (dni) w opakowaniu: 4 g - na
110 dni; 5 g - na 140 dni; 6 g - na 170 dni; 7 g - na 200
dni; 8 g - na 230 dni; 10 g - na 250 dni; 12 g - na 350
dni; 16 g - na 470 dni.

1. Złamania kości, gronkowiec kości, stłuczenia,
zwyrodnienia, ból stawów i kręgosłupa, korzonki,
osteoporoza;
2. Cukrzyca, paradontoza, wrzody żołądka i
dwunastnicy, zapalenie żył, choroby kobiece,
brodawki, polipy, obrzęki, zakrzepy, hemoroidy;
3. Rozrzedza i oczyszcza krew oraz limfę, podnosi
poziom hemoglobiny, reguluje PH krwi;
4. Choroby systemu nerwowego, płuc, serca,
nerek, wątroby, menopauza;
5. Jako środek bakteriobójczy: katar, opryszczka,
ropne zapalenie ucha, gardła, alergia, infekcje,
ropiejące rany, trądzik;
6. Wzmacnia włosy, paznokcie, skórę (łuszczyca,
spojówki) oraz ogólną odporność organizmu.
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Więcej o MUMIO czytaj w książce „MUMIO DAR DLA
LUDZKOŚCI Z SERCA ZIEMI”. Opisane są w niej hipotezy
co do pochodzenia mumio oraz jego historia,
informacja o jego dobroczynnych właściwościach i
składzie, o klinicznych badaniach prowadzonych w
innych krajach, a także o tym, jak stosować mumio dla
zdrowia i urody oraz jak łączyć je z fitoterapią, jak
odróżnić prawdziwe MUMIO od fałszywego mumio,
wyleczyć "starość", oczyszczać stawy i wzmacniać kości,
krew, system nerwowy i in.
MUMIO zawierają KREMY, TONIKI, kosmetyki serii
MUMIO i AMRITA-S, środki dla wzmocnienie włosów
(szampony, odżywki, biostymulatory).
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OLEJ Z ROKITNIKA 190 SWIT
Koncentrat - zawiera karotenoidów
więcej niż 200 mg/%
„BOMBA” WITAMINOWA E, A, C
Rokitnik
przoduje
wśród roślin pod
względem zawartości
biologicznie czynnych
substancji. Zawiera:
beta-karoten
(prowitaminę
A),
tokoferole (witaminę
E), witaminy C i K, z
grupy B, P (witamina
P jest mieszaniną flawonoidów – najbardziej
znanymi są rutyna, kwercetyna, hesperydyna),
kwas foliowy (bardzo ważny dla zdrowia przyszłych
dzieci),
palmitynowy,
oleinowy,
linolowy,
linolenowy i in., luteinę, garbniki, cukry, kwasy
organiczne (cytrynowy, jabłkowy, nikotynowy i in.),
makroelementy (Na, Mg, Si, Fe, Al, Zn, Ca) oraz
mikroelementy (Ni, Mo, Mn, Cu, Sn, V) i inne
składniki. W Rosji olej ten jest szczególnie ceniony.
Leczy się nim wiele schorzeń, jeżeli jest
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koncentrowany (zawiera karotenoidów więcej niż
190 mg/%):

1. Regeneracja śluzówek - spojówki, język, gardło,
przełyk, wrzody żołądka, dwunastnicy, jelita
grubego, wzdęcia, polipy, nadżerki szyjki macicy,
katar, zatoki, stany zapalne śluzówki pochwy,
nowotwory jelita grubego - jako lewatywa;
2. Regeneracja skóry - poparzenia oraz oparzenia
skóry (słoneczne UV, popromienne), łuszczyca,
rany, odleżyny, alergie, narośle, zmarszczki,
trądzik, ochrona przed UV, upiększa i odżywia
skórę;
3. Regulacja ciśnienia i krążenia krwi, miażdżycowe
zmiany, cholesterol, lipidowa wymiana wątroby,
hemoroidy, zawroty głowy, choroby serca;
4. Bakteriobójczy - paciorkowiec, gronkowiec (przy
karotenoidach > 200 mg/%);
5. Porost włosów, wzrok, swędzenie, łupież,
łojotok, przy awitaminozach;
JAK ODRÓŻNIĆ DOBRY OLEJ OD
MAŁOWARTOŚCIOWEGO?

Zawartość naturalnych karotenoidów w ilości
większej niż 190 mg/% świadczy o bardzo wysokiej
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jakości oleju z rokitnika. Olej, zawierający mniej niż
190 mg/% karotenoidów, może być używany jako
kosmetyk. Zawsze sprawdzaj na opakowaniu
zawartość karotenoidów.
1. Ciemny kolor oleju świadczy o wysokiej zawartości
karotenoidów.
2. Na opakowaniu lub ulotce powinna
wyszczególniona zawartość karotenoidów.

być

3. Ciemne szklane opakowanie z odpowiednim
oznakowaniem świadczy o oryginalnym pochodzeniu
oleju (z czystych obszarów Syberii).
4. Produkt najwyższej jakości (o czym świadczy
zawartość karotenoidów > 190 mg/%), dostarczony z
SYBERII, nie może być tani. Podejrzanie niska cena
produktu świadczy, że olej z rokitnika nie jest
oryginalny lub jest rozcieńczony innymi olejami.
OLEJ Z ROKITNIKA 190 SWIT zawierają wszystkie
KREMY,
kosmetyki
serii
ROKITNIK,
mydła,
suplement diety BALSAM ROKICHOL (na cholesterol)
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ZŁOTY KORZEŃ
(Rhodiola rosea)
MOCNY ADAPTOGEN,
"WIAGRA"
SYBERYJSKA
Wpływa na hamowanie procesów starzenia organizmu,
przywraca witalność nawet starszym osobom, zwiększa
wydolność fizyczną, produktywność i długowieczność,
dlatego ludowe syberyjskie przysłowie mówi, że ten kto
znajdzie ten korzeń, będzie żył 200 lat. Znany na Syberii
jako ZŁOTY KORZEŃ MŁODOŚCI, był wręczany na ślub
jako najdroższy prezent, żeby młoda rodzina miała wiele
zdrowych dzieci. Stosowany:
1. Podnosi odporność przy nowotworach, anemii,
usuwa toksyny, (wątroba, nerki, stawy, krew, jelita);
2. Odmładza organizm, podnosi i reguluje poziom
hormonów (impotencja, choroby kobiece, płodność,
regulacja miesiączki, menopauza);
3. Poprawia przemianę materii, wspomaga metabolizm,
odchudza przy otyłości;
4. Reguluje ciśnienie, pracę serca i układu krążenia,
wzrok;
5. Poprawia koncentrację i uwagę, czyniąc
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efektywniejszą pracę umysłową i fizyczną; pomoc
dla kierowców, sportowców, naukowców,
studentów;
6.
Łagodzi
zaburzenia
żołądkowo-jelitowe,
powstrzymuje biegunkę, zgagę, wymioty, likwiduje
polipy.
ZŁOTY KORZEŃ zawierają suplementy diety oraz
kosmetyki: WYCIĄG ze ZŁOTEGO KORZENIA, BALSAM
HERKULES-ZK, PRZYPRAWA MIŁOŚCI, HERBATKA
ZŁOTY KORZEŃ, BALSAM TOPROPOL, KREMY serii
ROKITNIK, ODŻYWKI DO WŁOSÓW oraz wszystkie
kosmetyki serii ZŁOTY KORZEŃ.

BALSAM HERKULES-ZK
SUPLEMENT DIETY

Praca fizyczna i umysłowa, koncentracja i uwaga
dla kierowców, studentów, sportowców. Popęd
seksualny, menopauza, odporność, trawienie.

WYCIĄG ze ZŁOTEGO KORZENIA
SUPLEMENT DIETY

Złoty Korzeń (Różaniec Górski) ma wspaniały
aromat podobny do róży, dzięki któremu wyciąg
ma niezwykły przyjemny zapach, mobilizuje do
działania, podnosi odporność na stres, wspomaga
pracę umysłową w okresie egzaminów, podnosi
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wytrzymałość na zwiększony wysiłek fizyczny i
umysłowy, poprawia zdolność koncentracji,
polepsza samopoczucie, zwiększa zdolność
aktywnej pamięci, pomaga zachować młody
wygląd.
Przeznaczony dla: wszystkich osób dbających o
odporność
organizmu,
w
okresie
rekonwalescencji, w celu zwiększenia koncentracji
uwagi, dla studentów, sportowców, w stanach
przepracowania, dla osób osłabionych, przy
ciągłym braku słońca, dla osób „starszych”, po
czterdziestce (40 +), dla osób dbających o swój
wygląd. Zawiera 39 ± 1,5 % vol
Sposób użycia: Przyjmować przed posiłkiem lub w
trakcie (rozcieńczony w wodzie, herbatce, soku)
lub bezpośrednio na język:
- przy zwiększonym wysiłku fizycznym i
umysłowym, dla osób bardzo osłabionych, przy
ciągłym braku słońca zaleca się od 20 do 40 kropli
(ok.1g) 1-2 razy dziennie;
- w celu poprawy koncentracji, w okresie
rekonwalescencji, dla osób „starszych”, po
czterdziestce (40 +), dla osób dbających o swój
wygląd zaleca się 1-20 kropli 1 raz dziennie;
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OLEJEK PICHTOWY

Z JODŁY SYBERYJSKIEJ KLASY “A”

1.ZAPALENIE płuc, bronchit, angina, grypa, katar,
alergia, prostata, kolitis, kamica nerkowa,
BAKTERIOBÓJCZY;
2. SKÓRA: grzybica, opryszczka, rany, łuszczyca,
lekkie oparzenia, wągry, czyraki, trądzik, odciski,
pękanie stóp, odmładza, upiększa i odżywia skórę;
3. KOŚCI i MIĘŚNIE: poliatritis, ból kręgosłupa,
korzonki, złamania, stłuczenia, zwyrodnienia i
zapalenie stawów, mastitis (guzy piersi);
4. SERCE: stenokardia, dusznica bolesna, rozszerza
wieńcówkę (przy stosowaniu zewnętrznym);
5. PARADONTOZA; PRZECIWWSKAZANIE: CIĄŻA
OLEJEK PICHTOWY zawierają kosmetyki serii
PICHROWY, kremy serii ROKITNIK, mydła i środki
serii JASKÓŁKA i in.
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ORGANICZNE WYROBY KOSMETYCZNE
KOSMETYKI NA WŁOSY
PROBLEMY: WYPADANIE,
ŁUSZCZYCA, ŁUPIEŻ,
SWĘDZENIE, ŁYSIENIE,
ŁOJOTOK, SŁABY POROST,
ŁAMLIWOŚĆ, SUCHE WŁOSY,
ROZDWA JANIE SIĘ
KOŃCÓWEK, ŁATWE
UKŁADANIE, NATURALNE
FARBOWANIE
1. SZAMPON-ODŻYWKA MUMIO
2. MUMIO ODŻYWKA DO WŁOSÓW
3. ZŁOTY KORZEŃ ODŻYWKA DO WŁOSÓW
4. ZŁOTY KORZEŃ ODŻYWKA DO WŁOSÓW M
(MOCNA JAKO LAKIER)
5. SZAMPON-ODŻYWKA ZŁOTY KORZEŃ
6. OLEJ Z ROKITNIKA 190 SWIT (pić)
7. MUMIO w PŁYNIE SWIT (pić)
8. WYCIĄG ze ZŁOTEGO KORZENIA (pić)
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9. BALSAM ROKICHOL (pić)
10. BIOSTYMULATORY POROSTU:
seria AMRITA-S ZDROWE WŁOSY z mumio
seria AMRITA-S PIĘKNE WŁOSY (maseczka)
seria Rokitnik ODŻYWKA JEDWABNE WŁOSY
seria PICHTOWY ODRODZENIE WŁOSÓW

ODŻYWKA JEDWABNE WŁOSY oraz ODRODZENIE
WŁOSÓW zawierają Olej z rokitnika 190 SWIT,
olejek topolowy oraz wyciągi z ziół i przeznaczone
do włosów wypadających, osłabionych po trwałej
ondulacji i farbowaniu. Są biostymulatorami
wzrostu włosów, wzmacniają cebulki i strukturę
włosów, odżywiają i regenerują skórę głowy.
Pomagają przy łupieżu, swędzeniu i stanach
zapalnych skóry oraz łojotoku, słabych, suchych
włosach, przy rozdwajaniu się końcówek.
Wyciąg z rokitnika, mumio oraz wyciągi z 17 ziół
wchodzą w skład ODŻYWKI ZŁOTY KORZEŃ oraz
ODŻYWKI MUMIO. Stosowanie biostymulatorów
ZDROWE WŁOSY na bazie mumio, kremumaseczki PIĘKNE WŁOSY oraz szamponówodżywek MUMIO lub ZŁOTY KORZEŃ jest bardzo
pomocne w regeneracji i odrodzeniu włosów przy
mocnym wypadaniu, plackowatym i zwykłym łysieniu.
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Stosowanie: Po pierwszym
umyciu szamponem-odżywką
MUMIO lub ZŁOTY KORZEŃ
(stosujemy bardzo małe ilości
szamponu), myjemy głowę po
raz
drugi,
pozostawiając
szampon
5-10
minut
na
włosach.
Po
spłukaniu
i
wysuszeniu włosów wcieramy w
skórę głowy i pozostawiamy
możliwie jak najdłużej, nawet
do 1 - 2 dni (lub na noc)
ODŻYWKĘ JEDWABNE WŁOSY
lub biostymulator ODRODZENIE WŁOSÓW. Uwaga!
Nie zawijać głowy folią! Następnie zmywamy
szamponem-odżywką MUMIO lub ZŁOTY KORZEŃ,
spłukujemy włosy. Dla wzmocnienia efektu nakładamy
ODŻYWKĘ MUMIO lub ODŻYWKĘ ZŁOTY KORZEŃ (bez
spłukiwania), które nie tylko hamują łojotok i
wypadanie, lecz także stymulują porost włosów.
ODŻYWKĘ MUMIO i ODŻYWKĘ ZŁOTY KORZEŃ można
stosować codziennie.

Stosowanie biostymulatora ZDROWE WŁOSY:
należy codziennie wcierać (kilkanaście kropli) w
czyste włosy w obszar łysienia. Bez spłukiwania.
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ŚRODKI OCZYSZCZA JĄCE:
1. MYDŁA NATURALNE, płyn CZYSTA SKÓRA

Zawierają wyłącznie organiczne oleje roślinne, olejki
eteryczne i maceraty: rokitnik, tuja, glistnik, piżmo,
pichta, brzoza, topola, awokado, oliwki i in. Jako dodatki
stosowane są zioła (owies, mięta, lawenda, tuja, brzoza),
korzenie („złoty korzeń”), nasiona (lawenda, sezam,
róża), mleko, mumio, algi, sok z aronii i in. Nie zawierają
sztucznych
jaskrawych
barwników,
mocnych
syntetycznych aromatów, konserwantów. Są wspaniałe
przy użyciu, nadają skórze młody wygląd, nie
podrażniają, lecz regenerują podrażnienia, usuwają
obumarły epidermis, małe narośle, brodawki.
Płyn CZYSTA SKÓRA z mumio skutecznie zwalcza
łuszczycę i CANDIDĘ. Skóra po stosowaniu jest czysta,
gładka, bardzo przyjemna w dotyku. Po kąpieli z
naturalnym mydełkiem skóra staje się podobna do
jedwabiu, nie potrzebuje już żadnych balsamów.
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2. KREM DARINA z rokitnikiem
(Demakijaż)
Doskonale oczyszcza, odświeża (również skórę powiek),
usuwa makijaż, reguluje łojotok, zmiękcza, łagodzi
podrażnienia. Polecany przy trądziku, zaskórnikach,
wągrach. Główne składniki aktywne: olej z rokitnika,
olejki eteryczne, witaminy A, E, C, woski, olej z oliwek,
mumio, wyciągi z ziół (glistnik, pichta). Sposób użycia:
nanosimy wacikiem na skórę trądzikową na 2-5 minut,
zmywamy wodą.

3. PASTA DO ZĘBÓW serii Jaskółka
Przeznaczona dla bardzo wrażliwej śluzówki jamy
ustnej, dla wzmocnienia zębów (zawiera MUMIO) u osób
z tendencją do paradontozy, działa antyseptycznie,
chroni i wzmacnia dziąsła, utrzymuje długotrwałe
uczucie czystości i świeżości. Główne składniki aktywne:
wyciągi z 23 ziół, woda informacyjna, garbniki, witaminy
A, E, C, minerały, aminokwasy, mikro- i makroelementy,
mumio, olejki eteryczne. Pasta jest bardzo wydajna.
Sposób użycia: na noc, najlepiej po likwidacji kamienia
nazębnego, po umyciu zębów pastą, wypłukać (można
ssać jak olej) PŁYNEM APARADENT serii Jaskółka
(minimalnie 3 minuty), po czym trzeba wypłukać usta
czystą wodą i zastosować na szyjki zębów LAKIER DO

ZĘBÓW serii Jaskółka.
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4. PEELINGI

PEELING-NEKTAR serii Rokitnik,
PEELING-NEKTAR serii Jaskółka,
PEELING-NEKTAR serii MUMIO
likwidują ciemne plamki, obumarłe komórki skóry
twarzy, szyi, rąk, wygładzają, przyspieszają
regenerację naskórka. PEELINGI likwidują nieduże
narośle na skórze przy stosowaniu ich w trakcie
kąpieli przy użyciu roślinnej gąbki, którą zmywamy
PEELING po 5-10 min. trzymania na skórze.
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KREMY NATURALNE

Kremy zawierają wyłącznie naturalne
organiczne związki: olej z Rokitnika 190
SWIT, MUMIO w PŁYNIE SWIT, olej
PICHTOWY, olejek z żywicy CEDR, ZŁOTY
KORZEŃ, wyciągi ziół (z topoli, brzozy,
jarzębiny, owsa, rumianku, żyworódki,
jaskółczego ziela, lubczyku i in.), minerały
z Martwego Morza, miód, propolis, algi i
in
Kremy nie zawierają konserwantów,
emulgatorów, barwników, mają całkowicie
naturalny skład, zapach i kolor, co
pozwala stosować je również pod oczy nie podrażniają spojówek i delikatnej
skóry pod oczami, lecz wygładzają je,
chronią przed promieniowaniem UV:
1. KREM KALI – przyspiesza regenerację
bardzo
zniszczonej
skóry
z
dolegliwościami takimi jak: ranki,
łuszczyca, lekkie oparzenia, wągry,
czyraki, trądzik, hemoroidy, żylaki.
Zawiera duże ilości MUMIO, oleju z
Rokitnika 190 SWIT, cedr.
2. KREM BOMBA – to prawdziwa
„bomba energetyczna” dla skóry,
idealny krem dla skóry suchej,
mieszanej i dojrzałej.
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3. KREM POKARM – o wyjątkowych właściwościach,
przeznaczony do skóry zmęczonej i bardzo „głodnej”,
wnika do skóry właściwej, „wypełnia” ją od środka, co
pozwala „wyprostować” zmarszczki.
4. KREM REWELACJA – to lekki krem dla osób niewiele
przebywających na świeżym powietrzu, do każdego typu
skóry, głęboko odżywiający, zmiękczający i nawilżający
skórę, o wyjątkowych właściwościach regenerujących.
5. KREM LEŚNY wskazany jest do każdego typu cery,
nawet bardzo wrażliwej. Jest on niezwykle bogaty w
roślinne substancje biologicznie aktywne (w tym cedr i
mumio), przeciwdziała wiotczeniu skóry, krem redukuje
zmarszczki.
6. KREM OCZAROWANIE – to słynny krem, który
doskonale odżywia, wygładza, regeneruje i sprzyja
„wiecznemu” odmładzaniu skóry. Zawiera większe ilości,
niż poprzednie kremy, MUMIO i wyciągu ze ZŁOTEGO
KORZENIA.
7. KREM SKÓRA KOCHANKI (którego nazwa mówi sama
za siebie) jest wyjątkowy – nawilża skórę i odżywia,
działa odprężająco, kojąco, pomaga regeneracji skóry,
nadaje lekką opaleniznę, dzięki dużej zawartości
MUMIO i oleju z Rokitnika 190 SWIT sprzyja szybkiej
redukcji zmarszczek.
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8. Krem NATTALI – rewelacyjny, odżywczy, gojący
trądzikowe zmiany, ponieważ zawiera największą ilość
MUMIO spośród wszystkich innych kremów INSTYTUTU
SWITKO (oprócz kremu AMRITA-S).
9. Krem AMRITA-S (do całego ciała) – niezwykle bogaty
w cenne naturalne składniki (zawiera 17 wyciągów z
ziół). Przeznaczony dla każdego typu skóry, zwłaszcza w
obszarach obolałych naciągniętych mięśni, “korzonków”,
dotkniętych artretyzmem stawów, po złamaniu. Krem
przynosi
natychmiastową
ulgę,
dając
uczucie
odprężenia,
łagodzi
ból
przy
dolegliwościach
reumatycznych,
zwyrodnieniach,
zwichnięciach
i
obrzękach stawów, haluksach, ostrogach. Można
smarować nim plecy i pierś przy przeziębieniu. Krem
likwiduje skłonność do pękania skóry, delikatnie
natłuszcza i zmiękcza naskórek, wygładza i przyspiesza
gojenie pękających pięt, zwłaszcza po moczeniu stóp w
wodzie z dodatkiem „ZŁOTEGO PIASKU”. A nawet
pomaga przy zapaleniu tarczycy (smarować obszar szyi),
pomaga likwidować zaćmę (smarować powieki i pod
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oczami), sprzyja oczyszczeniu zatok, również czołowych
(smarować ten obszar).
11. Krem z serii PICHTOWY JĘDRNOŚĆ lub ACELLULIT
(szyja, biust, brzuch, biodra, pośladki) do pielęgnacji
skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Stosowany również
przy „guzkach” piersi, przeciwdziała tworzeniu się
cellulitu, modeluje sylwetkę. Zawiera duże ilości olejku
pichtowego, cedru, mumio, oleju z Rokitnika 190 SWIT.
Krem JĘDRNOŚĆ zawiera więcej oleju pichtowego, a
krem ACELLULIT – więcej mumio.
12. Krem ZŁOTY KORZEŃ „15+” z mumio przeznaczony
dla młodych ludzi oraz bardzo wrażliwej, skłonnej do
wyprysków skóry. Pomaga przy trądziku. Zawiera duże
ilości wyciągu ze „złotego korzenia”, mumio, olej z
rokitnika oraz środek na bazie mumio docelowo
przeznaczony do skóry trądzikowej.

UWAGA!
- Nie pobierać kremów z opakowania paluszkiem, lecz czystą
szpatułką.
- Naturalne kosmetyki nie zawierają konserwantów,
emulgatorów, barwników. Mają całkowicie naturalny skład,
zapach i kolor. Dlatego KREMY w celu dłuższego okresu
stosowania (około roku) po otwarciu opakowania muszą być
przechowywane w lodówce.
- Natomiast sporo produktów ma termin ważności 2, 3 i więcej
lat, nie dlatego, że zawierają one dobre syntetyczne
konserwanty, ale dlatego, że sama NATURA je zakonserwowała.
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BALSAM DO MASAŻU
Wyroby kosmetyczne zawierające olej z Rokitnika 190
SWIT mają rewelacyjne działanie. Masaż z OLEJKIEM
SKÓRA KOCHANKI lub BALSAMEM DO MASAŻU serii
Rokitnik – to najlepszy prezent dla kochanej osoby.
Zabieg sprzyja regeneracji, nadaje skórze ciała i twarzy
piękno, jędrność i wspaniałą barwę. Wchodzący w skład
balsamów i kremów olej z Rokitnika 190 SWIT
(koncentrat) łagodzi skutki nadmiernego opalania i
skutecznie
chroni
przed
szkodliwym
promieniowaniem UV, odżywia i koi skórę
podrażnioną, alergiczną, zwiotczałą.

NA PASOŻYTY:

1. Herbatka DZIEŃ DOBRY ŚWIT
2. TOPROPOL balsam
3. MUMIO W PŁYNIE SWIT
4. CZYSTA SKÓRA płyn (Candida)
5. CERD olejek na bazie rokitnika
4. JASKÓŁKA olejek z cerdem
6. JASKÓŁKA ZIELE CZYŚCIK
7. VITA balsam
8. PIOŁUN olejek-macerat
9. CZOSNKOWY olejek-macerat
10. TOPOL olejek-macerat
11. KOCHANY balsam do ust i nosa
12. PICHTOWY olejek eteryczny
13. RA balsam
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BALSAM KOCHANY
Nazwa BALSAM KOCHANY powstała od jego
wspaniałego działania (śluzówka, skóra, nos, usta,
okolice intymne, paznokcie). Uelastycznia, odżywia,
wygładza, chroni nie tylko przed wiatrem i słońcem,
lecz również przed mrozem, grypą i przeziębieniem,
katarem, alergią oraz grzybiczymi uszkodzeniami
skóry. Jest HITEM od wielu lat, ponieważ pomaga od
pierwszego razu i jest bardzo wydajny (1 opakowanie 10 ml - dawka na rok!).

MASECZKA MUMIO + ZŁOTY KORZEŃ
Prawdziwy pokarm dla skóry każdego rodzaju.
Wygładza, regeneruje, pielęgnuje i bardzo odżywia
skórę. Tłusta skóra staje się matowa, gładka
i świeża. 2-3 krople oleju z rokitnika wzmacniają
właściwości przeciwzmarszczkowe.
Główne składniki aktywne: mumio, mikroi makroelementy, witaminy A, B, C, E, P, zielona glinka,
fitohormony „złotego korzenia”, zioła.
Maseczka jest bardzo wydajna (w jednym opakowaniu
znajduje się około
10-12 maseczek, które można
stosować 2-3 miesiące). Sposób stosowania – na
opakowaniu.
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BALSAM VITA serii MUMIO
BALSAM RA serii Amrita-S
(gojący opatrunek)
Służy do regeneracji skóry twarzy i całego ciała
oraz
paznokci,
działa
dezynfekująco,
przeciwzapalnie i kojąco. Wspaniały preparat na
trądzik, opryszczkę, łuszczycę, grzybicę, ropniaki,
małe zadrapania i inne uszkodzenia skóry. Bardzo
szybko regeneruje skórę, wygładza oraz chroni
odrastający naskórek, ponieważ zawiera naturalne
substancje przeciwzapalne i gojące z MUMIO,
ZŁOTEGO KORZENIA, CEDRU oraz 28 innych
wyciągów z ziół.
Sposób użycia: nanosimy balsam na odpowiednie
partie ciała, przy opryszczce 4-5 razy w ciągu dnia
(wystarczy smarować tylko 1 dzień); przy trądziku
1 raz na noc; przy innych uszkodzeniach skóry 1-5
razy. NIE zmywać!

SERUM POD OCZY serii PICHTOWY

Dla zmęczonej, suchej, wrażliwej skóry wokół oczu.
Idealnie nawilża, regeneruje, polepsza zabarwienie
skóry pod oczami, spłaszcza zmarszczki. Główne
składniki
aktywne:
olej
z
rokitnika,
ziołowy
biostymulator, witaminy, aminokwasy, garbniki. Sposób
użycia: po demakijażu 1-2 krople serum delikatnie
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wmasować w skórę wokół oczu, bez obawy trafienia na
śluzówkę oka. Jest bardzo wydajny.

TONIK MUMIO POKARM (dla osób po 40+)
TONIK ZŁOTY KORZEŃ (dla osób po 15+)
(twarz, szyja, biust)
Dla bardzo "zmęczonej", z rozszerzonymi naczyńkami i
trądzikowej cery. Można stosować na opuchliznę pod
oczami. Odżywia, regeneruje, wygładza, ujędrnia,
„odmładza” i nawilża skórę. Główne składniki aktywne:
minerały
z
Morza
Martwego,
mumio,
woda
informacyjna, wyciągi z 39 ziół, witaminy grupy B, mikroi makroelementy, hormony roślinne. Sposób użycia: dla
cery trądzikowej - zmywamy wacikiem rano i wieczorem,
dla starzejącej się i z rozszerzonymi naczyńkami nakładamy czystą ręką 5-7 razy w ciągu dnia. Nie
spłukiwać! Po czym nakładamy kremy.

MASECZKA KASZTAN
Przeciwzmarszczkowa na bazie mumio

PRZED i PO stosowaniu maseczki KASZTAN
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OLEJKI I MACERATY
OLEJEK SUGARY NA KOMARY
Mieszanka olejków eterycznych - znakomity
środek na komary oraz po ugryzieniu!
Wśród zapachów naturalnych olejków eterycznych
znajdują się takie, które odstraszają insekty, a dla
człowieka są bardzo przyjemne. Bukiet zapachowy
olejku SUGARY NA KOMARY składa się z kilkunastu
organicznych
olejków
eterycznych
oraz
maceratów. Efekty stosowania są zaskakujące.
Wystarcza posmarować otwarte części ciała, włosy
lub nawet szybę otwartego okna. Komary omijają
te miejsca, a po dotknięciu skóry – natychmiast
odlatują. Organiczny w 100 % olejek SUGARY NA
KOMARY jest najskuteczniejszym środkiem nie
tylko na odstraszenie komarów, lecz i ratunkiem
po ugryzieniu (osy, komary, meszki, pszczoły i in.
owady). Uwaga dla mięsożernych! Komary
uwielbiają zakwaszoną krew!

OLEJEK CEDR z żywicy
(na bazie oleju z rokitnika)
1. Żywica z cedru ma antyseptyczne, przeciwbólowe,
przeciwzapalne, gojące właściwości. Podwyższa stan
energetyczny organizmu. Stymuluje, odbudowuje,
poprawia krwiobieg mózgu, zwłaszcza przy miażdżycy
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tętnic, stenokardii, zakłóceniu pamięci, uwagi, mowy.
2. Żywica – naturalny środek przeciwpasożytniczy
(lamblie, inwazja ameb, okrągłe glisty, tasiemiec,
świerzb, wesz ludzka).
3. Środek pomocny:
- ostre wirusowe zakażenia (kleszczowe zapalenie
mózgu – encephalitis), uszkodzenia śluzówek (jama
ustna, przełyk, żołądek, jelita, nos, gardło, pochwa,
skóra - Candida, nieżyty żołądka, wrzody żołądka i jelit,
grypa, zapalenie zatok, angina, wągry, wysypki,
ropniaki);
- bronchit, gruźlica, zapalenie płuc, wrzody troficzne,
rany; posiada mocną aktywność przeciwnowotworową;
- ból i obrzęk przy artrozie, osteoporozie, chorobach
zwyrodnieniowych, zapaleniach mięśni i newralgiach,
depresji, paradontozie;
- lekki środek moczopędny, torbiele nerek, zapalenie
cewki moczowej, kamica nerkowa i pęcherza
moczowego;

Sposób użycia: OLEJEK CEDR stosujemy zaczynając od
2 kropli rano i wieczorem na język, codziennie
podwyższając ilość o 1. Dochodzimy do tylu kropli, że
organizm już nie może na buteleczkę „patrzeć”. Można
zrobić przerwę 2-3 dni, po czym zmniejszamy
stosowanie olejku codziennie o 1 kroplę, aż do 0 kropli.
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Koncentrację olejku CEDR robimy na zamówienie (5 %;
10 %; 12,5 %; 14 %). Ustalamy ją indywidualnie po
konsultacji. Przed stosowaniem należy sprawdzić
indywidualną tolerancję. PRZECIWWSKAZANIE: CIĄŻA.

JASKÓŁKA
OLEJEK z CEDREM
Nadaje się do oczyszczania i
odżywiania skóry twarzy, rąk
(również z plamami), do
higieny intymnej, do całego
ciała.
Rokitnik
wygładza,
odświeża, intensywnie regeneruje, pomaga przy
swędzeniu i stanach zapalnych skóry. Olejek z glistnika i
cedru działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo. Już po
kilku zastosowaniach zauważalny jest pozytywny efekt,
zwłaszcza dla osób z tendencją do kataru, hemoroidów;
smarować również przy swędzeniu odbytu (pasożyty,
Candida), podrażnieniu, alergii i in.
Sposób użycia: po umyciu skóry wodą z mydłem serii
Jaskółka lub po lewatywie, nanosimy olejek kilka razy
dziennie lub rano i wieczorem, a na noc można założyć
wacik lub okład z olejkiem.
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ZWYRODNIENIE STAWÓW
PROBLEMY KOSTNO-STAWOWE
Metoda stosowania:
1. MASAŻ 5-10 min. (KRUSZENIE ZŁOGÓW)
stosujemy OLEJEK PICHTOWY.
2. OKŁAD do 1 godziny (USUWANIE ZŁOGÓW)
EKSTRAKT AMRITA-S, ZŁOTY PIASEK lub
MASECZKA FAWORIT.
3. ZMYĆ OKŁAD CIEPŁĄ WODĄ z MYDŁEM
NATURALNYM.
4. POSMAROWAĆ (ZREGENEROWAĆ STAW)
KREMEM AMRITA-S.
5. PIĆ MUMIO oraz HERBATKĘ JASKÓŁKA.
6. Dieta wg książki "CO MAM JEŚĆ?".
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EKSTRAKT AMRITA-S, ZŁOTY PIASEK oraz
MASECZKA FAWORIT
przeznaczone do kąpieli, pielęgnacji całego
ciała, moczenia rąk i stóp (dla nadmiernie
potliwych stóp). Pomocne zwłaszcza dla
osób
z
tendencją
do
otyłości,
przeziębienia,
nerwicy,
depresji,
nadciśnienia l i II stopnia, artretyzmu, o
obniżonym tonusie mięśni, z tendencjami
do
zwyrodnienia
stawów,
podczas
rehabilitacji po zmianach kostnych, po
złamaniu i zwichnięciach stawów, przy
haluksach i ostrogach. Usuwają odciski i
zgrubienia skóry, wzmacniają paznokcie. Zawierają
minerały z Morza Martwego, wyciąg z drzewa Abies
sibirica, wyciągi z 25 ziół, witaminy, mikro- i
makroelementy, hormony roślinne, mumio, olejki
eteryczne. Sposób użycia: do okładów, moczenia,
kąpieli. Do moczenia rąk i stóp (15-60 minut): 1-2
łyżeczki na 0,5 -1 litra wody (nie używać tego roztworu
po raz drugi, ponieważ zawiera usunięte przez pory
skóry toksyny). Na okłady: 1 łyżeczka na 1-2 szklanki
wody (moczu), trzymać pod folią nie mniej niż 1
godzinę. Zmyć wodą z mydłem, posmarować kremem
AMRITA-S. Przygotowany roztwór można długo
przechowywać w pokojowej temperaturze. Do kąpieli:
1-3 łyżeczki na jedną kąpiel.
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WYCIĄG i OLEJ Z ŁOPIANU

Skład chemiczny: w korzeniach znaleziono insulinę (do
45 %), proteiny (ok.12,34 %), olejki eteryczne (do 0,17 %),
kwas palmitynowy, sitosterol, garbniki roślinne,
substancje śluzowe, w liściach znajduje się witamina C
(do 350 mg/%). Właściwości łopianu: moczopędne,
przeciwbakteryjnie, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe,
rozkurczowe, żółciopędne, powlekające, potopędne,
mlekopędne, świetny na podagrę i reumatyzm,
polepsza skład krwi, odwar i wyciąg hamuje wzrost
guzów. Stosowany w stanie surowym na obrzęki, przy
wylewach, w chorobach płciowych (syfilis), jako środek
odtruwający przy ugryzieniach insektów i jadowitych
węży.
Olej z korzenia łopianu regeneruje włosy, zapobiega
wypadaniu, stosowany w chorobach skóry głowy oraz
przy łupieżu. Na skórę – przy ropniakach, egzemach,
stanach zapalnych śluzówek.
W rosyjskiej ludowej medycynie łopian stosują przy
kamieniach
nerkowych,
cukrzycy,
podagrze,
reumatyzmie, opuchliznach, hemoroidach, krzywicy,
chorobach skórnych, swędzeniu, przy problemach
żołądkowo- jelitowych, wrzodach, w celu przyspieszenia
wymiany materii. Odżywki do włosów INSTYTUTU
SWITKO zawierają wyciąg z łopianu oraz olej, który
również zapobiega powstawaniu zmarszczek, pomaga
przy trądziku.
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MĘSKA KOSMETYKA
- TWARZ, CIAŁO, WŁOSY

- PIELĘGNACJA STÓP I RĄK
- SUPLEMENTY MĘSKOŚCI
Wszystkie kosmetyki dla
kobiet mogą być również
stosowane przez mężczyzn.

Jako suplement męskości stosować:
WYCIĄG ze ZŁOTEGO KORZENIA, MUMIO W PŁYNIE
SWIT, PRZYPRAWA MIŁOŚCI, Balsam HERKULES-ZK, OLEJ
z ROKITNIKA 190 SWIT, HERBATKA ZŁOTY KORZEŃ,
OLEJEK CEDR.

DLA NASTOLATEK
Wszystkie KOSMETYKI DLA
DZIECI oraz:

ZIELE CZYŚCIK serii Jaskółka,
Złoty Korzeń KREM „15+”,
Złoty Korzeń DEZODORANT
ZIOŁOWY,
Złoty
Korzeń
TONIK
POKARM
„15+”,
Rokitnik BALSAM KOCHANY
(do nosa, ust), wszystkie
WYROBY
DO
WŁOSÓW,
PASTA DO ZĘBÓW, na trądzik:
seria Amrita-S BALSAM Ra
i BALSAM VITA serii MUMIO.
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DLA PRZYSZŁYCH MAM

Książka „CO MAM JEŚĆ?” oraz
wszystkie kosmetyki i suplementy
diety INSTYTUTU SWITKO, oprócz
stosowania
do
wewnątrz
olejku
PICHTOWEGO
oraz
olejku CEDR.

KOSMETYKI DLA DZIECI

Proponujemy wszystkie nasze
organiczne
kosmetyki
zawierające olej z rokitnika: do
skóry, całego ciała, do ust oraz:
Seria Złoty Korzeń KREM „15+”,
seria Jaskółka OLEJEK z Cedrem
(przeciw pasożytom), Jaskółka
ZIELE CZYŚCIK (na brodawki),
Jaskółka MYDEŁKA (rokitnik, brzoza i in.), seria Amrita-S
BALSAM RA gojący opatrunek (na zadrapania, ranki),
seria MUMIO SZAMPON-ODŻYWKA lub ZŁOTY KORZEŃ,
seria MUMIO BALSAM VITA (ropniak, ranki, opryszczka),
Pichtowy olejek SWIT, seria Rokitnik olejek SKÓRA
KOCHANKI (na podrażnienia skóry), Rokitnik BALSAM
do MASAŻU, seria Rokitnik BALSAM KOCHANY (do nosa
– katar, alergia, grypa oraz do ust), olej z Rokitnika 190
SWIT, MUMIO W PŁYNIE SWIT, Herbatka DZIEŃ DOBRY
SWIT, olejek SUGARY na KOMARY.
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ASORTYMENT
SERIA JASKÓŁKA (oczyszczająca)
Jaskółka OLEJEK z cedrem
nos, skóra, intym, pasożyty
Jaskółka PEELING – NEKTAR z algami, pichtą twarz, szyja, ręce
Jaskółka ZIELE CZYŚCIK bakteriobójczy wyciąg ciało, twarz, ręce
Jaskółka KREM DARINA czyścik z rokitnikiem
trądzik, twarz, ręce
Jaskółka MYDŁA NATURALNE
rokitnik (MR), brzoza (MB), tuja (MT) i in.
Jaskółka MYDŁA NATURALNE
na bazie mumio (MM), skóra, trądzik
Jaskółka LAKIER DO ZĘBÓW z mumio, ziołami zęby, dziąsła
Jaskółka PASTA DO ZĘBÓW z mumio, ziołami zęby, dziąsła
Jaskółka PŁYN APARADENT z mumio, ziołami do ust, zęby
SERIA AMRITA-S (odżywiająca)
Amrita-S KREM DO CIAŁA z cedrem, ziołami, mumio ciało, ręce, stopy
Amrita-S EKSTRAKT z mumio
zwyrodnienie, reumatyzm, haluksy
Amrita-S LAKIER DO PAZNOKCI z mumio, cedrem
ręce, skóra, stopy
Amrita-S BALSAM RA z mumio cedrem
skóra, bakteriobójczy, trądzik
Amrita-S BALSAM ACHILLES z mumio, żywicą
popękane pięty, ciało
Amrita-S PEELING – NEKTAR z mumio
szyja, twarz, ręce, ciało
Amrita-S ZDROWE WŁOSY z mumio
biostymulator porostu włosów
Amrita-S KRESKA ORGANIK z mumio, brąz, granat
zapalenie spojówek, jęczmień
Amrita-S PIĘKNE WŁOSY z mumio
krem-maseczka do włosów
SERIA MUMIO (intensywna)
MUMIO KREM NATTALI
dekolt, twarz, oczy, ciało
MUMIO ODŻYWKA DO WŁOSÓW
włosy, skóra głowy
MUMIO SZAMPON – ODŻYWKA
włosy, skóra głowy
MUMIO TONIK POKARM
trądzik, twarz, oczy, szyja, dekolt
MUMIO WYTWÓR NATURY
ekstrakt mumio 10 %, całe ciało
MUMIO ZŁOTY PIASEK
ekstrakt do kąpieli, okład, ciało, stawy, haluksy
MUMIO BALSAM VITA
Candida, trądzik, ropniaki, skóra, całe ciało
MUMIO MASECZKA KASZTAN
twarz, zmarszczki
MUMIO w PŁYNIE SWIT koncentrat 100 % borelioza, całe ciało
MUMIO w PŁYNIE SWIT koncentrat 100 % borelioza, całe ciało
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OLEJ z ROKITNIKA 190 SWIT
WYCIĄG ZŁOTY KORZEŃ
PRZYPRAWA MIŁOŚCI
BALSAM TOPROPOL
BALSAM ROKICHOL
BALSAM HERKULES-ZK
BALSAM ANTYSTRES SWIT
Herbatka DZIEŃ DOBRY SWIT
Herbatka JASKÓŁKA
Herbatka ZŁOTY KORZEŃ

SUPLEMENTY DIETY
koncentrat, karotenoidy 205 mg / %
odporność, pamięć, potencja, menopauza, włosy
pamięć, odporność, trawienie, seks
trawienie, odporność, detoksykacja
wzrok, trawienie, witalność, włosy
koncentracja, potencja, witalność, pamięć
odporność, sen, menopauza, stres, trawienie
trądzik, oczyszczająca, pasożyty
trądzik, oczyszcza stawy, nerki, skórę
oczyszcza wątrobę, jelita, wzmacnia serce, seks

SERIA PICHTOWY (regenerująco-oczyszczająca)
Pichtowy KREM JĘDRNOŚĆ z mumio
szyja, dekolt, biust, guzy, ciało
Pichtowy MASECZKA FAWORIT z mumio
zwyrodnienie, reumatyzm
Pichtowy KREM DO STÓP I PAZNOKCI
grzybica, potliwość, ręce
Pichtowy KREM ANTYPLAMA
plamki, grzybica, ręce, paznokcie
Pichtowy OLEJEK SWIT
trądzik, katar, skóra, całe ciało
Pichtowy KREM ACELLULIT z mumio
rozstępy skóry, guzy, całe ciało
Pichtowy ODRODZENIE WŁOSÓW
olejowy biostymulator porostu włosów
Pichtowy SERUM POD OCZY
oczy, twarz
oczyszcza płuca, skórę, alergia, trawienie,
Herbatka GLO-BA
menopauza
SERIA ROKITNIK (regenerująca)
OLEJ z ROKITNIKA 190 SWIT koncentrat
poparzenia, blizny, łuszczyca
Rokitnik JEDWABNIE WŁOSY biostymulator porost włosów, skóra głowy
Rokitnik KREM BOMBA
regeneracja, twarz, szyja, oczy
Rokitnik KREM POKARM
regeneracja, twarz, szyja, oczy
Rokitnik KREM REWELACJA
regeneracja, twarz, szyja, oczy
Rokitnik KREM LEŚNY
regeneracja, twarz, szyja, oczy
Rokitnik KREM OCZAROWANIE z cedrem
regeneracja, twarz, szyja, oczy
Rokitnik KREM KALI
trądzik, twarz, oczy, żylaki
Rokitnik KREM SKÓRA KOCHANKI z cedrem regeneracja, twarz, szyja, oczy
Rokitnik BALSAM do MASAŻU
całe ciało, regeneracja skóry
Rokitnik BALSAM KOCHANY
nos, usta, skóra, twarz, ciało, paznokcie
Rokitnik PEELING – NEKTAR
oczyszcza, regeneracja, twarz, szyja, ręce
Rokitnik OLEJEK SKÓRA KOCHANKI
trądzik, regeneracja, ciało
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SERIA ZŁOTY KORZEŃ (odmładzająca)
Złoty Korzeń KREM „15+”
trądzik, twarz, oczy
Złoty Korzeń TONIK POKARM
trądzik, twarz, szyja, oczy
Złoty Korzeń WYCIĄG MŁODOŚĆI z cedrem
seks, menopauza, odporność, włosy
Złoty Korzeń ODŻYWKA do WŁOSÓW
skóra głowy, porost włosów
Złoty Korzeń ODŻYWKA do WŁOSÓW M (Mocna) jako lakier, porost włosów
Złoty Korzeń CZYSTA SKÓRA płyn
trądzik, łuszczyca, Candida, świąd
Złoty Korzeń MASECZKA MUMIO + Złoty Korzeń odnowa skóry, twarz, szyja
Złoty Korzeń SZAMPON – ODŻYWKA
całe ciało, włosy
Złoty Korzeń DEZODORANT ZIOŁOWY
(organiczny w 100 %), całe ciało
NATURALNE OLEJKI ETERYCZNE oraz MACERATY
Olejek SUGARY na KOMARY owady, świąd, opuchlizna, ból
Olejek CEDR 5 %, 10 %, 14 % prostata, borelioza, odporność, stawy, grypa
Olejek TOPOL
skóra, krążenie, włosy, żylaki, pasożyty
Olejek CZOSNKOWY
pasożyty, serce, odporność, skóra
Olejek GREJPFRUT
łuszczyca, poparzenie, masaż, odporność
Olejek RÓŻA DAMASCENA
energia, skóra, masaż, miłość
Olejek MIĘTA
wrzody skórne, energia, masaż
Olejek CYNAMON
opuchlizna, owady, skóra, masaż, depresja
Olejek SZALWIA
odchudzanie, skóra, masaż, relaks
Olejek PIOŁUN
trawienie, pasożyty, odporność, skóra
Olejek GOŹDZIK
trawienie, seks, łuszczyca, skóra, energia
Olejek LEŚNY WIATR
perfumy energia, popęd seksualny
Olejek BRZOZA
łuszczyca, stawy, włosy, skórne problemy
Olejek ŁOPIAN
łupież, żołądek, jelita, skora, łuszczyca, stawy, włosy

SWITKO INSTYTUT PIĘKNA, ZDROWIA
i ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI
00-688 Warszawa, ul. E. Plater 25, lokal 33,
1 Piętro, domofon 33, (róg ul. Wspólnej)

tel/fax: +48 (22) 402 05 05
tel/fax: +48 (22) 127 13 77
tel: +48 601 36 36 46
www.switko.com
www.switko-mumio.com
info@switko.com
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